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У СУЗІР’Ї «ДНІПРА»
Сто років у золоті брами,
Де клуб український зростав,
Державна історія драми,
Форпост незборимих полян.
Сто років наснажує книга,
Сто років, як зброя вона.
У слові — епоха відлиги,
У слові — епоха земна.
У слові міцніє країна,
У хвилях могутніх «Дніпра»,
У Всесвіті піснею лине
На крилах любові й добра.
У хвилях «Дніпрового» слова
Злітають у простір, мов птах,
Рядки української мови,
Віншуючи люд у світах.
Сто років у золоті брами,
Сто років в сузір’ї «Дніпра»,
У слові епохи — заграва,
У променях сонячних гра.
Сто років «Дніпровому» слову,
Сто років лунає наказ:
Відродимось творчістю знову,
Хай світ пам’ятає про нас!
Олександр БАКУМЕНКО
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